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Bolsas de Mobilidade NOVA IMS / NOVA IMS scholarships 
 

Atribuição de bolsas da NOVA IMS – Ano letivo 2023/2024 | Allocation of NOVA IMS 

scholarships - 2023/2024 School Year 

 

1. Apenas são elegíveis alunos de licenciatura / Only undergraduate students are eligible; 

2. Apenas são cofinanciadas pela NOVA IMS mobilidades Erasmus+ Estudos / Only Erasmus+ 
mobilities for studies are co-financed by NOVA IMS; 

3. Só serão comparticipadas as mobilidades que impliquem deslocação para a Instituição de 
destino. Mobilidades virtuais não usufruirão de atribuição de Bolsa NOVA IMS / Only the 
mobilities that involve travel to the destination Institution will be subsidized. Virtual 
mobility will not benefit from the NOVA IMS scholarship; 

4. O pagamento da bolsa só será efetuado no caso de não existirem valores em divida junto 
da NOVA IMS / The payment of the scholarship will only be made if no amounts are owed 
to NOVA IMS; 

5. Determina-se um valor máximo de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) a distribuir pelo 
número total de candidatos, de acordo com as regras de atribuição da bolsa de mobilidade 
Erasmus+ Estudos / A maximum amount of € 25,000.00 (twenty-five thousand euros) is 
determined to be distributed by the total number of candidates, according with the rules 
applied to the award of Erasmus+ mobility for studies grants. 
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Bolsas Programa Erasmus+ 

Subvenção de apoio à mobilidade de estudantes Estudos e Estágio | Grant to support student 
mobility Studies and Traineeships 

 

A aguardar informação/publicação do edital para o próximo ano letivo | Awaiting information / 
publication of the public notice 

 

Ano letivo 2022/2023 / Academic year 2022/2023 

 

Subvenção de apoio à mobilidade de estudantes Estudos / Grant to support student mobility Studies  

De acordo com os dias previstos da mobilidade será atribuída uma subvenção (quando aplicável). O 

participante receberá, após a assinatura do contrato, 70% desse valor. Nestas tabelas está patente o 

valor base de referência mensal (exceto para as chamadas “bolsas zero”), atribuído a cada mês 

completo / A grant will be awarded according to the planned mobility days (when applicable). The 

monthly reference base value is shown in the tables (except for so-called "zero exchanges"), attributed 

to each full month. 
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Mobilidades estudos curta duração: 5 a 30 dias / Short-term mobilities for studies: 5 to 30 days 

 Top-up estudantes com menos 

oportunidades / Top-up students 

with fewer opportunities 
Valor diário* - aplicável a todos /  

Daily value* - applicable to all 

Até 14.º dia / Up to 14th day 
70,00 € 

Entre 5 e 14 dias / 

Between 5 and 14 days 
100,00 € 

15.º ao 30.º dia /  

15th to 30th day 
50,00 € 

Entre 15 e 30 dias / 

Between 15 and 30 days 
150,00 € 

Valor de viagem – regra geral / 

Travel value – general rule 

Não aplicável /  

Not applicable 

  

Valor de viagens ecológicas 

(não usando avião) ** /  

Ecological trips value (not 

using plane) ** 

50,00 € + até 4 dias de 

viagem com bolsa diária 

/ up to 4 days of travel 

with daily grant 

  

Valor de viagem – estudantes 

com menos oportunidades / 

Travel value – students with 

fewer opportunities 

Valor idêntico mobilidades de staff, por banda de distância /  

Identical value for staff mobilities, by distance band 

 

* Será pago mais um dia de viagem antes da atividade e mais um dia de viagem após a atividade  
(quando estes não coincidam com dias de estudos), exceto viagens ecológicas e estudantes com 
menos oportunidades / One more day of travel will be paid before the activity and one more day of 
travel after the activity (when these do not coincide with study days), except for ecological trips and 
students with fewer opportunities. 

** Não acumulável com valor dos estudantes com menos oportunidades / Non-cumulative with the 
value of students with fewer opportunities. 
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Subvenção de apoio à mobilidade de estudantes Estágio / Grant to support student mobility 

Traineeships 

(fonte: Edital 2022) / (source: EDITAL 2022): 

 

 
 

(fonte: Edital 2022-B) / (source: EDITAL 2022-B): 
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Novos complementos de bolsa (para além da Bolsa de Necessidades Especiais-Apoio à Inclusão e da 

bolsa para alunos SAS paga pela DGES,): 

(fonte: UNL - Unidade de Gestão de Mobilidades Internacionais) / (source: UNL - International Mobility Unit) 

1. Obstáculos socioeconómicos, Bolseiros do Estado, Pessoas com baixo/fraco nível de 
rendimentos com estatuto SAS / Socio-economic obstacles, State scholarship holders, People 
with low/weak income level with SAS status: 

o 250,00€/mês para os alunos em mobilidades de estudos de longa duração / 
€250.00/month for students in long-term Mobility for Studies;  

o 150,00€/mês para os alunos em mobilidades de estágio de longa duração / 
€150.00/month for students in long-term Mobility for Traineeships; 

o 100,00€ únicos para os alunos em mobilidade de curta duração de 5 a 14 dias; 
150,00€ únicos para 15 a 30 dias / 100,00€ in a single payment for short-term mobility 
students from 5 to 14 days; 150,00€ in a single payment for 15 to 30 days. 
 

As pessoas elegíveis serão confirmadas pelos nossos serviços depois de assinado o contrato e será 

gerada adenda e respetivo pagamento. Não necessita de qualquer ação por parte do aluno. 

Cumulativa com bolsa DGES (até indicações em contrário) / Eligible persons will be confirmed by our 

services after the contract is signed and an addendum and respective payment will be generated. Does 

not require any action on the part of the student. Cumulative with DGES scholarship (until otherwise 

indicated). 

2. Obstáculos Sociais decorrentes de circunstâncias familiares diferenciadas: Família 
monoparental, filhos ou familiares a cargo, cuidadores, órfãos, pessoas institucionalizadas, 
quando não tiverem já contemplado no ponto 1 / Social Obstacles arising from different 
family circumstances: Single parent family, dependent children or family members, caregivers, 
orphans, institutionalized people, when not already contemplated in point 1: 

o Valores idênticos aos do ponto 1 / Values identical to those of point 1. 
 

As pessoas elegíveis deverão informar a unidade orgânica de origem antes de assinarem o contrato, 

devendo apresentar (a anexar na sua ficha de estudante Erasmus) um, de vários documentos / Eligible 

persons must inform the organic unit of origin before signing the contract, and must present (to be 

attached in their Erasmus student form) one of several documents: 

▪ Declaração das Finanças quanto ao agregado familiar (moradas fiscais) ou, 
excecionalmente, declaração da Junta de Freguesia / Declaration by the Tax 
Office Services regarding the household (tax addresses) or, exceptionally, 
declaration of the Parish Council;  

▪ Declaração da Segurança Social quanto ao Estatuto de Cuidador Informal / 
Declaration from Social Security regarding the Statute of Informal Caregiver;  

▪ Comprovativo da entidade de acolhimento (estudante institucionalizado) / 
Proof of the host organization (institutionalized student). 
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3. Diferenças Culturais/Discriminação: Pessoas pertencentes a minorias: refugiados, imigrantes 
em situações de vulnerabilidade, asilados, minorias étnicas, situações de discriminação 
associadas ao género, religião, crença, orientação sexual, quando não tiverem já 
contemplado no ponto 1 ou 2 / Cultural Differences/Discrimination: People belonging to 
minorities; refugees; immigrants in vulnerable situations; asylum seekers; ethnic minorities; 
situations of discrimination associated with gender, religion, belief, sexual orientation; when 
not already contemplated in point 1 or 2. 

o Valores idênticos aos do ponto 1 / Values identical to those of point 1. 
 

As pessoas elegíveis deverão informar a unidade orgânica de origem antes de assinarem o contrato, 

devendo apresentar (a anexar na sua ficha de estudante Erasmus) um, de vários documentos / Eligible 

persons must inform the organic unit of origin before signing the contract, and must present (to be 

attached in their Erasmus student form) one of several documents: 

▪ Autorização de Residência (SEF) / Residence Permit (SEF); 

▪ Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres / Statute of Equal Rights and 
Duties; 

▪ Estatuto de refugiado / exilado / minoria étnica / Status of refugee / exile / 
ethnic minority; 

▪ Declaração de situações particulares, a avaliar caso-a-caso aplicado a 
situações de discriminação / Declaration of particular situations, to be 
evaluated on a case-by-case basis, applied to situations of discrimination. 
 

4. Complemento do apoio individual para viagens ecológicas: Todas a mobilidades cuja viagens 
de Portugal para a Instituição de Acolhimento e regresso não sejam recorrendo ao avião 
(acumulável com qualquer dos restantes complementos) / Complement of individual support 
for ecological trips: All mobilities whose trips from Portugal to the Host Institution and return 
are not using the plane (cumulable with any of the other complements). 

o 50,00€ únicos / 50,00€ in a single payment. 
 

As pessoas elegíveis deverão informar a unidade orgânica de origem antes de assinarem o contrato, 

devendo apresentar (a anexar na sua ficha de estudante Erasmus) durante e/ou até 30 dias após o 

final da mobilidade um de vários documentos comprovativos de viagens de ida e volta / Eligible 

persons must inform the organic unit of origin before signing the contract, and must present (to be 

attached in their Erasmus student form) during and/or up to 30 days after the end of the mobility, one 

of several documents proving their outward and return trips: 

▪ Bilhetes do modo de transporte utilizado / Tickets for the mode of transport 
used; 

▪ Comprovativos de portagens / Toll Receipt or Invoice that matches your 
document; 
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▪ Outro documento demonstrativo em como a mobilidade não ocorreu 
utilizando o avião / Another demonstrative document on how mobility did not 
occur using the plane.  

 

Bolsas SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME 

Exchange students coming from Portugal, the grant is CHF 440 per month. 

 

Country  Monthly Individual Support  

Switzerland CHF 440 

 

 

 

 


